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מי מנהל את העולם? | חדרי ילדות מעוצבים
October 11 2018 | 0 תגובות

הן חכמות, חזקות, עומדות על שלהן, הכי יפות ביקום ותמיד יעלו לכם חיוך על הפנים. כן, אנחנו מדברים על הילדות שלנו, אלו שמנהלות את העולם.

ב11.10.2012 העולם ציין לראשונה את יום הילדה. ומאז כל שנה מציינים יום אחד מיוחד שמוקדש כולו לקידום זכויות ושוויון הזדמנויות לילדות שלנו.

אז כמו שאתם מכירים אותנו לא יכולנו לעבור על זה בשתיקה ומצאנו עבורכם את חדרי הילדות המעוצבים והיפים ביותר.

חדר הילדות של המעצבת אורית כהן יבלונקה

ירוק עם נגיעות ורודות

רגע לפני שמיה חגגה את בת המצווה החליטו היא ואמא שלה שלא במקרה היא מעצבת חדרי ילדים, לרענן ולעצב את החדר הישן ולהפוך אותו לחלל קסום שיתאים לגילה, את כל

התהליך הן עשו יחד, בחרו צבעים, שיפצו רהיטים, תפרו בדים ומיקמו את כל הפריטים בדיוק במקום הנכון.

http://wallsmag.co.il/lp
http://wallsmag.co.il/
http://wallsmag.co.il/lp
http://wallsmag.co.il/category/%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/


21.10.2018 - מי מנהל את העולם? | חדרי ילדות מעוצבים Walls : Walls

http://wallsmag.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%… 2/33

שילוב קיר ירוק בחדר ילדות | עיצוב אורית כהן יבלונקה | צילום דנה סטמפלר עשאהל

פריטים ורודים ומיוחדים | עיצוב אורית כהן יבלונקה צילום דנה סטמפלר עשאהל

פינת עבודה בוגרת וילדותית | עיצוב אורית כהן יבלונקה צילום דנה סטמפלר עשאהל

חדר הילדות של המעצבת אורית וילקר

ארמון צהוב לנסיכה מיוחדת

כשאורית קיבלה את החדר לראשונה הוא שימש כמחסן אפלולי ואפור, לאחר מהפך רציני שעבר החלל הוא הפך לחדר שינה קסום לילדה מתוקה וקטנה. שילוב של גוונים בהירים

ומיוחדים וקיר בגוון פודרה הנותן מראה רך ומעט ילדותי, וילון טול שקוף המאפשר כניסה של אור טבעי לחלל וגרילנדת נורות שמשרה אווירה קסומה ומיוחדת.
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ארמון צהוב | עיצוב אורית וילקר | צילום יאנה דודלר

משחקים מעץ | עיצוב אורית וילקר | צילום יאנה דודלר



מדבקות קיר | עיצוב אורית וילקר | צילום יאנה דודלר

חדר הילדות של לירון אוטמזגין

טקסטיל זה שם המשחק

לנערה שלומדת במגמת עיצוב ראוי שיהיה חדר מיוחד. המעצבת לירון אוטמזגין עיצבה את הבית כולו ולנערה רקמה חדר שיתאים במיוחד לה, עם אלמנטים ייחודים ושכבות של טקסטיל,

שטיח ווילון בהזמנה אישית וצבעוניות בוגרת וייחודית המתאימה לנערה בגילה.

עיצוב בוגר ומיוחד | עיצוב לירון אוטמזגין, עדידה הלבשת בתים | צילום אנטולי קריניצקי
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קיר סגול עם אלמנטים ייחודיים | עיצוב לירון אוטמזגין, עדידה הלבשת בתים | צילום אנטולי קריניצקי

שימוש רב בטקסטיל | עיצוב לירון אוטמזגין, עדידה הלבשת בתים | צילום אנטולי קריניצקי
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רשת השראה | עיצוב לירון אוטמזגין, עדידה הלבשת בתים | צילום אנטולי קריניצקי

חדר הילדות של המעצבת הילה אלטר

מדבקות קיר שחורות

אחרי שני בנים הצטרפה אל המשפחה נסיכה קטנה, את החדר ששימש כחדר משחקים החליטו ההורים המאושרים להפוך לארמון כיאה לנסיכה ופנו אל המעצבת הילה אלטר שעיצבה

את החלל בגוונים של שחור לבן ופודרה שיצרה אווירה נעימה ורגועה.

שימוש במדבקות שחורות | עיצוב הילה אלטר | צילום יאנה דודלר
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ארגז שהפך למדף | עיצוב הילה אלטר | צילום יאנה דודלר

פינת ישיבה שונה ומעוצבת | עיצוב הילה אלטר | צילום יאנה דודלר

חדר הילדות של אורלי בן סימון

שילוב חומרים ייחודיים

לעצב חדר לילדה שכל יום גדלה, ומתבגרת, אוהבת דברים אחרים ומשונים ומנסה ובודקת את הגבולות ואת העולם זה עניין לא פשוט בכלל. המעצבת אורלי בן סימון הצליחה לעצב חדר

לילדה שניה לפני גיל ההתבגרות עם חשיבה מדויקת על העתיד. עם ארון ברזל בצבע ורוד, מדבקות קיר שחורות ווילון טול עדין שמחבר את העיצוב.
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שימוש בברזל צבוע | עיצוב אורלי בן סימון | צילום איתי בנית

קישוטי קיר | עיצוב אורלי בן סימון | צילום איתי בנית



21.10.2018 - מי מנהל את העולם? | חדרי ילדות מעוצבים Walls : Walls

http://wallsmag.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%… 9/33

משקחים של צבע | עיצוב אורלי בן סימון | צילום איתי בנית

חדר הילדות של המעצבת אורית כהן יבלונקה

לאהוב מוזיקה

ילדה מיוחדת שנמצאת בדיוק בגיל המעבר בחרה בקונספט המוזיקה עם נגיעות של ספארי לעיצוב החדר, בלי להישאב לקיטשיות עיצבה אורית את החלל בצורה מדויקת שלגמרי עומדת

במבחן הזמן. בעזרת חידוש הארון הקיים, כריות מגניבות שמוקמו על המיטה, ערסל מיוחד שמוקם בפינת החלל ושילוב של צבעים מיוחדים היא יצרה חדר מלא אווירה.

שילוב אהבה למוזיקה בחלל | עיצוב אורית כהן יבלונקה | צילום דנה סטמפלר עשאהל

פינת עבודה עם תמונות | עיצוב אורית כהן יבלונקה | צילום דנה סטמפלר עשאהל
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גוף תאורה מיוחד | עיצוב אורית כהן יבלונקה | צילום דנה סטמפלר עשאהל

חדר הילדות של המעצבת טל מידן

לעבור דירה אל חדר חדש

כשיהלי בת ה7 ומשפחתה עברו לבית חדש הם החליטו שזו הזדמנות נהדרת להעביר את יהלי לראשונה לחדר משלה. להורים היה חשוב שהיא תרגיש הכי בבית ושיהיה לה חדר חמים,

נעים ושמח שיקל על המעבר ועל המרחק מהחברים הוותיקים. בחדר יש שילוב של שקט בצבע לבן וצבעי פסטל רגועים לצד קריצה הומוריסטית עם נגיעות של צבע.

לעבוד לחדר חדש | עיצוב טל מידן, דירתי לי | צילום אורית ארנון

צהוב, ורוד ושחור | עיצוב טל מידן, דירתי לי | צילום אורית ארנון
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חדר מזמין ונעים | עיצוב טל מידן, דירתי לי | צילום אורית ארנון
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מדפים מיוחדים מלאים בצבע | עיצוב טל מידן, דירתי לי | צילום אורית ארנון

חדר הילדות של לילך הלוי

בכל צבעי הקשת

ההורים החליטו לפנק את הילדה המיוחדת שלהם ולהביא לה במתנה חדר בעליית הגג, כילדה אמנותית החדר חייב להתאים לאופי ומצריף דל ומשעמם הפכה אותו המעצבת לילך הלוי

לחדר חכם, פונקציונלי עם סטיילינג ייחודי ומלא שמחת חיים. לילך בחרה בקו צעיר וצבעוני במיוחד ושילבה פריטים שהותאמו במיוחד לחלל המיוחד.

קומת גלריה | עיצוב לילך הלוי | צילום נויה שילוני חביב
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אלמנטים צבעוניים בחלל | עיצוב לילך הלוי | צילום נויה שילוני חביב

פינת עבודה מלאת השראה | עיצוב לילך הלוי | צילום נויה שילוני חביב
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מדפי ספרים משתלבים בחלל | עיצוב לילך הלוי | צילום נויה שילוני חביב

חדר הילדות של המעצבת קרן ניב טולדנו

ארמון לנסיכה

עיצוב חדר של נסיכה של ממש. עם מיטת ארמון וגלריה לבנה ונסיכותית. מאפשרת לילדה לעוף עם הדמיון שלה למקומות רחוקים ומעוצבים לא פחות מהחלל שהמעצבת קרן ניב טולדנו

עיצבה לה. השימוש בגוון הורוד חוזר על עצמו מספר רב של פעמים בחלל אך הבחירה בוורוד פודרה מונעת ממנו להראות ילדותי והופכת אותו לכל כך מיוחד.

ארמון בתוך בית | עיצוב פנים קרן ניב טולדנו | צלם עמית גושר
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שימוש בורוד פודרה בוגר | עיצוב פנים קרן ניב טולדנו | צלם עמית גושר

חדר הילדות של המעצבת מיכל דותן לוין

טובות השתיים

שילוב של שתי אחיות בחדר אחד זו משימה לא פשוטה בכלל, למצוא לכל אחת את המקום שיהיה רק שלה וייחד את האופי שזה. המעצבת מיכל דותן לוין עשתה זאת בצורה מדויקת

להפליא. בעזרת חלוקת החלל בשימוש פריטים אישיים ומיוחדים, שימוש בחומרים, צורות ונגיעות של צבע.

שתי אחיות בחדר אחד | עיצוב מיכל דותן לוין | צילום הילה עידו
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לכל אחת הפינה שלה | עיצוב מיכל דותן לוין | צילום הילה עידו

שימוש בפריטים המחלקים את החלל | עיצוב מיכל דותן לוין | צילום הילה עידו

חדר הילדות של המעצבות ויטל פרי שלטון ומיקה אלטר

מרווח, מואר וצבעוני

כאשר ראתה את החדר לראשונה הוא היה חשוך, קודר ומאתגר. החדר היה צבוע כולו בגוונים כהים ולא היה שום זכר לחלל המתאים לילדה קטנה וחמודה מה שכן היה בו בשפע זה

פוטנציאל.

אז בעזרת המעצבת מיקה אלטר הפכה את החלל לממלכה קסומה, מוארת וצבעונית עם גלריה ענקית לשינה, מקום משחק גדול ומרווח ופריטים המדמים ארמון אמיתי.
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חלל גדול ומרווח | עיצוב מיקה אלטר וויטל פרי שלטון | צילום טלי דברת

שילובי צבעים וחומרים | עיצוב מיקה אלטר וויטל פרי שלטון | צילום טלי דברת

פינת משחק מיוחדת | עיצוב מיקה אלטר וויטל פרי שלטון | צילום טלי דברת

חדר הילדות של המעצבת שרון ברקת

אחד פלוס אחד

עיצוב חדר לתאומות מקסימות, המעצבת שרון ברקת בחרה לצבוע את קיר המיטות בגוון רך התואם לחומרים הטבעיים הנמצאים בחלל. צבע הקיר המשיך אל התקרה ויצר מעין נישה

חמימה המספקת אווירה נעימה ואינטימית לזמן השינה.
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טובות השתיים | עיצוב וצילום שרון ברקת

שימוש בחומרים טבעיים | עיצוב וצילום שרון ברקת

חדר הילדות של המעצבת נטלי גנון

אהבה ממבט ראשון

שתי אחיות שמסרבות להיפרד גם בשנתן אפילו שהבית רחב ידיים ומרובה חדרים גרמו להורים להרים ידיים ולעצב להן בעזרת המעצבת נטלי גנון חדר משותף ומהמם. פלטת צבעים

מיוחדת הנעה בין הגוונים ירוק מנטה, ורוד ואפור. פרקט למינציה שמכניס אור לחלל ושתי מיטות הממוקמות אחת ליד השנייה לאור שיחות הלילה של הבנות. החדר כולו מלא באקססורייז

שמכניסים חיים ושמחה אל החלל אך עדיין משדרים אווירת רוגע ושינה.

פרקט עץ חמים | עיצוב נטלי גנון | צילום מאור מויאל
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שתי אחיות בחדר אחד | עיצוב נטלי גנון | צילום מאור מויאל

מדפים מעץ | עיצוב נטלי גנון | צילום מאור מויאל



פריטים המוסיפים לאווריה | עיצוב נטלי גנון | צילום מאור מויאל

החדר של הילדה הוא מקום המפלט שלה. המקום בו היא מבלה עם חברות, לומדת, משחקת, מדמיינת ומתפתחת. אז מה יותר טוב מלהפוך את החלל שהיא כל כך אוהבת לממלכה

המעוצבת הפרטית שלה? חד משמעית כלום. הכנו עבורכם כמה דרכים פשוטות בהן תוכלו להפוך את החדר שלה לארמון מעוצב ופרטי במיוחד בשבילה

צבע, התחילו בבחירה משותפת של עד 3 גוונים ומלאו את החדר באלמנטים בהתאם לגוונים שהיא בחרה – אל תחסכו בטקסטיל בגוונים מיוחדים. הוא זול יחסית וקל להחלפה בעתיד.
את הפריטים הגדולים כמו מיטה או ארון נסו לשלב בצבעים ניטרליים וכך תוכלו לשמור עליהם לאורך זמן.

וילונות, לא משנה באלו גוונים בחרתם חפו את החלונות בווילונות טול שיתנו לחדר מראה רך ואינטימי.

תאורה, חלקו את התאורה לתאורה ראשית ותאורה משנית שיוצרת אווירה קסומה וייחודית אתם יכולים גם למקם שרשרת גרילנדות מיוחדת שמשרה אווירה יוקרתית.

שידת טואלט, היא פריט שמוסיף באופן אוטומטי נגיעה מיוחדת ויוקרתית לחלל. בחרו בפריט שהילדה אוהבת וכך הוא גם יהיה מלא באופי שלה.

עיצבתם חדר ילדה מושלם? שתפנו אותנו בקבוצה �� ושיהיה יום הילדה שמח.

https://bit.ly/2JTfGny
https://www.facebook.com/wallsmaga/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsmHrlih1xPFoD3-fj7uyEA



